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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pengaruh dari kemajuan dan tuntutan hidup manusia yang dinamis 

menuntut mereka untuk berkompetisi. Lajunya pertumbuhan pembangunan dan 

perekonomian merupakan konsekuensi dari negara berkembang yang 

mempengaruhi struktur sosial di masyarakat. Negara sebagai manifestasi dari 

keinginan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin maka negara 

bertanggung jawab untuk melindungi dan memfalisitasi kebutuhan setiap warga 

nya. 

 Negara Indonesia sebagai begara berkembang bisa dilihat dari berbagai 

aspek tata kelola kenegaraannya. Pertumbuhan ekonomi dan pesatnya 

pembangunan insfrastruktur adalah salah satu ciri dari negara berkembang. 

Pembangunan yang dilakukan di mana-mana oleh Pemerintah terus di 

realisasikan, seperti pembangunan jalan, pengembangan perindustrian dan 

pembangunan insfrastruktur lainnya, bukan hanya melakukan perubahan dalam 

segi pembangunan dan ekonomi, melainkan juga melakukan perubahan-

perubahan sosial dan institusionalnya. 

 Negara berkembang bias dikatakan sebagai Negara ke-3 karena negara-

negara ke-3 adalah negara bekas jajahan bangsa Barat. Pertumbuhan ekonomi, 

sosial dan budaya masih dalam tahap perkembangan menuju negara maju yang 

nantinya diharapkan  mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. 
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 Perbandingan negara berkembang dan negara maju bisa dilihat dari tingkat 

tercapainya Industrilisaasi. Indonesia sendiri dalam pembangunan menuju negara 

maju, mempercepat proses penginsdutrialisasian yang menganggap bahwa hal-hal 

tersebut adalah jalan pintas menuju arah yang lebih baik. 

 Masyarakat industri nyatanya menyeret masyarakat agraris juga ke 

masyarakat industri. Baik dalam bidang sosial budaya, sosial ekonomi dan bidang 

teknologi, nampaknya masyarakat agraris atau masyarakat yang sedang 

berkembang dipengaruhi  juga oleh masyarakat industri.
1
 

 Dapat diketahui Indonesia nyatanya dulu adalah negara agraria, 

masyarakatnya yang hanya mengandalkan hasil bumi sekarang dituntut untuk 

memasuki struktural sosial, ekonomi dan budaya yang berbeda. Pertumbuhan 

ekonomi di perkotaan dan di desa sangat berbeda, kota sebagai pusat perekonomian 

yang maju menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat pedesaan.  

 Kota-kota menjadi tempat bekerja. Bagi penduduk desa yang padat, 

kurangnya pekerjaan yang tersedia bagi mereka menyebabkan mereka beramai-

ramai pindah kekota karena kesempatan bekerja lebih luas. Mereka juga biasanya 

memperoleh upah lebih tinggi (meskipun biaya hidup di kota-kota lebih tinggi pula 

dibandingkan di desa-desa) fasilitas lainnya yang dapat diperoleh di kota-kota dan 

menyebabkan kota memiliki daya tarik lebih besar lagi adalah penerangan listrik, 

                                                           
1
 Kaslan A. Thohir, Butir-Butir Tata Lingkungan (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.120 
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air bersih, klinik-klinik pengobatan dan kesempatan untuk memulai suatu 

kehidupan yang baru.
2
 

 Daya tarik yang dimiliki perkotaan mengakibatkan melonjaknya penduduk 

yang melakukan urbanisasi dari desa ke kota, sehingga ketersediaan lahan 

pemukiman dan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi Pekerjaan  Rumah (PR) 

Pemerintah. Tidak hanya itu, tuntutan akan adanya kehidupan yang nyaman, bersih 

dan aman di perkotaan sangat perlu sekali bagi masyarakat pekotaan yang 

notabenenya masyarakat yang sibuk. Akibat dari pesatnya pembangunan dan 

pesatnya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan sebagai pusat dari kegiatan 

ekonomi, tidak hanya berdampak pada sulitnya kebutuhan akan adanya lingkungan 

yang bersih dan sehat juga berdampak pada kebutuhan akan adanya ruang kota 

sehingga banyaknya pengalih fungsian lahan diperuntukan untuk kegiatan komersil 

dan pemukiman. Akibatnya kebutuhan masyarakat perkotaan untuk mendapatkan 

ruang publik sebagai sarana hiburan dan fasilitas kegiatan umum sangat kurang. 

 Hak mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat 

dijamin oleh UUD 1945 Negara Republik Indonesia sebagai Hukum tertinggi, di 

atur dalam BAB X berdasarkan Amandemen kedua UUD 1945 Tentang  Hak Asasi 

Manusia Pasal 28H angka 1 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Tetapi pada 

kenyataanya hampir di seluruh kota yang ada di Daerah Indonesia jaminan akan 

                                                           
2
 Alan .B. Mountjoy, Industrialisasi Dan Negara-Negara Dunia Ketig, hlm. 54-55. 
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kehidupan yang sehat, bersih dan layak masih belum bisa terpenuhi. Kompleksnya 

permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan tersebut kemudian 

menjadikan acuan bagi pemerintah untuk membangun kota yang ekologis 

berwawasan lingkungan.  

 Meningkatkan kualitas ekologis suatu kota dapat dilakukan dengan cara 

membentuk Ruang Terbuka Hijau atau RTH, Ruang terbuka hijau di perkotaan 

merupakan bagian dari penataan ruang kota yang memberikan manfaat ekologi 

yang tinggi tidak hanya untuk mempertahankan kualitas lingkungan tetapi RTH 

juga menjadi kebanggan dan identitas warga kotanya. Ruang terbuka hijau juga 

memberi arti penting dari struktur pembentuk kota yang memiliki fungsi utama 

sebagai penunjang ekologi kota, serta memiliki fungsi tambahan seperti fungsi 

sosial, fungsi ekonomi, fungsi estetik dan arsitektural kota.
3
 

 Ruang Terbuka Hijau menurut UU No.26 Tahun 2007 tentang Pentaan 

Ruang Pasal 1 ayat (31) adalah “Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur 

dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 

tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.” 

 Ketentuan Penyediaan ruang terbuka hijau kemudian lebih lanjut ditegaskan 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan 

Ruang Terbuka Hijau antara lain meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang 

                                                           
3
 Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2011), hlm. 95. 
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nyaman, segar, indah, dan bersih serta sebagai sarana pembangunan lingkungan 

perkotaan yang dapat menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan 

binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. 

 Menurut Undang-undang, proporsi lahan untuk RTH di perkotaan sebesar 

30%, sebagaimana dalam UU No.26 Tahun 2007 pasal 29 ayat (2) dan (3) yaitu: (2) 

Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen 

dari luas wilayah kota. (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota 

paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. 

 UU No.26 Tahun 2007 Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3)  sebagai landasan 

Hukum untuk menjamin ketersediaan RTH dan juga untuk mempertahankan 

ekosistem linkungan tetap terjaga sehinga bisa mempertimbangkan aspek 

lingkungan dalam pembangunan bersekala Nasional.  

 Dalam UU No.26 Tahun 2007 juga diatur tentang wewenang Permerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang. Aturan tersebut 

tertuang dalam pasal 11 UU UU No.26 Tahun 2007. Sesuai dengan UU No.32 

Tahun 2004 menyebutkan penyerahan kewenangan pemerintahan oleh 

pemerintahan pusat kepada daerah dilakukan dengan cara open and arrangement 

atau general competence. Artinya, pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan 

kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan kebutuhan dan 

prakarsanya sendiri di luar kewenangan yang di miliki pusat.
4
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 Adon Nasrulah Jamaludin, Sosiologi Pedesaan, (Bandung:Pustaka Setia, 2015), hlm. 119 
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 Dengan adanya pelimpahan wewenang dari Pusat ke Daerah fokus untuk 

Pembangunan dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di setiap Daerah di harapkan 

akan lebih merata dan terkendali. Namun meskipun pemerintah Pusat telah 

melimpahkan sebagain kewenangannya kepada Pemerintahan Daerah, dalam 

perencanaan pembangunan di setiap Daerah tentu tidak akan selalu berjalan dengan 

mulus. Isu dan masalah perencanaan Pembangunan Daerah terlihat jelas, 

pembangunan sumber daya alam dan lingkungan merupakan permasalahan 

kompleks yang di hadapai Pemerintahan Daerah. Seperti halnya:` 

1. Menurunnya kualitas pemukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran 

lingkungan). 

2. Berkurangnya Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. 

3. Alih fungsi lahan pertanian produktif. 

4. Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi di perkotaan. 

5. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya jadi acuan 

pemetaan ruang. 

6. Penurunan luas Hutan tropis dan kawasan resapan air, dan meningkatnya 

Daerah Aliran Sungai (DAS) kritsi. 

7. Bencana alam semakin meningkat kawasan fungsi lindung.
5
 

 Akibat dari perencanaan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek 

lingkungan dan pembangunan ekologis kota yang berwawasan lingkungan di 

berbagai kota di daerah Indonesia, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau masih belum 

                                                           
5
 Sarman, Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia, (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), hlm.227 
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bisa tercapai mengingat bahwa dalam aturan ketersedian lahan untuk RTH adalah 

30% dari luas wilayah kota. Begitupun juga dengan kota Bandung sebagai salah 

satu kota terbesar di Indonesia yang merupakan pusat perekonomian di Jawa Barat 

dengan tingginya pertumbuhan penduduknya dan pesatnya pembangunan belum 

mampu menyediakan RTH 30% yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam 

pemanfaatan ruang untuk ketersediaan RTH,  pengendalian dan pemanfaatan Tata 

Kelola Ruang sangat penting untuk menyokong kemajuan pembangunan di 

perkotaan, sehingga lahan yang di peruntukan untuk RTH tetap terjaga.   

 Perda Kota Bandung No.18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 menetapkan luasan bagi RTH sesuai 

Pasal 46 huruf (a) dan huruf (b) yang menyatakan bahwa : “ (a) RTH Publik dengan 

total luas lebih kurang 3.400 (tiga ribu empat ratus) hektar atau 20% (dua puluh 

persen); dan (b) RTH Privat dengan total luas lebih kurang 1.700 (seribu tujuh 

ratus) hektar atau 10% (sepuluh persen).” Di lihat dari jangka waktu yang di 

tetapkan dalam Perda tersebut, bisa dikatakan bahwa Penyediaan bagi Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) termasuk program jangka panjang Pemerintah Kota Bandung.    

 Kompleksnya permasalahan yang di hadapi khususnya di bidang lingkungan 

hidup, seperti, luas lahan terbangun dalam bentuk pertumbuhan permukiman baru 

di Kota Bandung semakin meningkat dan mengurangi luasan sawah dan ruang 

terbuka hijau; peningkatan suhu udara dan penurunan kualitas udara ambien; 

peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan 
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tidak bergerak; dan kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) 

mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan hidup di kota Bandung.  

 Arah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota Bandung dalam 

penyediaan RTH tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Bandung Tahun 2014-2018 yang menjadi pedoman bagi kegiatan 

Pembangunan Daerah Kota Bandung khususnya dalam bidang penyediaan Ruang 

Terbuka Hijau.  

 Meskipun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD tersebut 

sudah ada, tapi dalam prakteknya terkendala oleh beberapa faktor permasalahan, 

seperti sumberdaya manusia yang kurang, baik itu dalam segi pengelolaan maupun 

pengawasan; beralih fungsinya lahan RTH yang ada di kawasan masyarakat 

menjadi fasilitas publik, menjadi perumahan dan menjadi daerah kawasan bisnis; 

keberlanjutan program dan pengalihan data dari kepemimpinan lama ke 

pemimpinan yang baru kurang berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan 

masalah dalam hal ketersediaan data untuk melakukan langkah-langkah program 

selanjutnya oleh kepemimpinan yang baru; potensi lahan yang diperuntukan bagi 

RTH di kota bandung terbatas; kurangnya pendataan yang dilakukan oleh Dinas 

terkait mengenai potensi RTH
6
. 

 Presentase RTH di Kota Bandung yang diperoleh dari identifikasi terakhir 

jumlah RTH yang ada di Kota Bandung adalah 13,24% (2.215,61 Ha) dari luas 

wilayah Kota Bandung=16.729,65 Ha. Karena sulitnya lahan untuk RTH, 

                                                           
6
 Wawancara dengan staf pegawai Dinas DPKP3 Kota Bandung. 
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pertumbuhan presentasi RTH kurang pesat
7
 padahal manfaat dan fungsi RTH akan 

sangat berperan penting bagi Pembanguan Ekologis Kota berwawasan lingkungan. 

 Mengingat pentingnya RTH bagi kehidupan masyarakat di perkotaan 

sebagai sarana ruang publik dan sebagai ekosistem lingkungan hijau, juga telah 

adanya regulasi-regulasi dari Pemerintah dalam mengupayakan dan menjaga 

ketersediaan RTH, tetapi dalam prakteknya perluasan atau peningkatan jumlah 

RTH terkendala dengan berbagai faktor permasalahan yang dihadapi Pemerintah 

Kota Bandung. Maka dari itu timbul  pertanyaan mengenai peran Pemerintah Kota 

Bandung dalam upaya penyediaan RTH  berdasarkan Perda Kota Bandung No.18 

Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-

2031 Pasal 46 huruf (a) dan huruf (b) bila ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. 

 Maka dari itu melihat permasalahan yang ada di latar belakang masalah 

tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai ”Kebijakan 

Pemerintah Kota Bandung dalam Upaya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau 

Berdasarkan Perda No.18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Bandung Tahun 2011-2031 Pasal 46 Huruf (A) Dan Huruf (B) Dalam 

Perspektif Siyasah Dusturiyah” 

 

 

 

                                                           
7
 Rekapitulasi RTH Kota Bandung 2015 Dan Potensi Penambahan. Daftar realisasi tanah untuk RTH 

sampai bulan September 2016 dan wawancara dengan staf Dinas DPKP3 Kota Bandung. 
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B. Rumusan Masalah 

 Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapai Pemkot Bandung dalam 

upaya mencapai RTH 30% yang telah disebutkan di atas, maka penulis mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam upaya penyediaan 

Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Perda No.18 Tahun 2011 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 Pasal 46 

huruf (a) dan huruf (b)? 

2. Apa yang menjadi kendala Pemerintah Kota Bandung dalam realisasi 

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung?  

3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kebijakan Pemerintah 

Kota Bandung dalam upaya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan 

Perda No.18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Bandung Tahun 2011-2031 Pasal 46 huruf (a) dan huruf (b)? 

C. Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam upaya 

penyediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Perda No.18 Tahun 2011 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 

Pasal 46 huruf (a) dan huruf (b). 

2. Untuk mendeskripsikan kendala Pemerintah Kota Bandung dalam upaya 

merealisasikan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung.  
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3. Untuk mendeskripsikan tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kebijakan 

Pemerintah Kota Bandung dalam upaya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau 

berdasarkan Perda No.18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 Pasal 46 huruf (a) dan huruf (b). 

D. Kegunaan Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang 

diantaranya: 

1. Kegunaan teoritis 

a. Diharapkan bisa menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan secara umum dan secara khusus di bidang keilmuan 

Hukum Tata Negara dalam hal realisasi kebijakan mengenai upaya 

penataan dan penyediaan RTH khususnya di Kota Bandung. 

b. Diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai 

pemahaman tentang Siyasah Dusturiyah dalam konteks pengambilan 

kebijakan, khususnya dalam kebijakan upaya penyediaan RTH di Kota 

Bandung. 

c. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi berbagai pihak khususnya 

masyarakat Kota Bandung mengenai pentingnya penyediaan RTH 

diperkotaan. 

d. Diharapkan menjadi sumber literatur bagi seluruh pihak khususnya 

masyarakat Kota Bandung mengenai pentingnya RTH diperkotaan. 

1. Kegunaan praktis. 
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a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidilkan S1 

di Universitas Islam Negeri Bandung Fakultas Syariah dan Hukum. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada 

Pemerintahan Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan-

kebijakan mengenai penyediaan RTH di Kota Bandung.  

E. Kerangka Pemikiran. 

 Negara sebagai entitas masyarakat memiliki tujuan dan fungsinya. Secara 

garis besar, negara bertujuan untuk mencapai kebahagian bagi rakyatnya. negara 

berfungsi menyelesaikan sengketa, konflik dan pemenuhan kebutuhan bersama 

dalam pencapaian kebahagiaan.
8
 

 Menurut Harold J. Laski,  tujuan negara adalah menciptakan keadaan  di 

mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. 

Sementara menurut Charles E. Marriam, untuk mencapai tujuan negara, negara 

harus mempunyai lima fungsi, yaitu keamanan eksternal, ketertiban internal, 

kesejahteraan umum, kebebasan dan kadilan.
9
 

 Untuk tercapianya tujuan negara adalah dengan menggunakan hukum 

sebagai sarana dalam mencapai cita-cita dan tujuaanya. Soebekti menyatakan 

bahwa tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan 

kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya.
10

  

                                                           
8
 Ahmad Sukardi, Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih 

Siyasah, (Jakarta Timur: Sinar Grafika,2014), hlm.59 
9
 Ahmad Sukardi, hlm.60 

10
 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm.84 
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Menurut Jeremi Bentham dengan teorinya  The greates happiness of the 

greats people. dengan mengajarkan tujuan hukum yang utilitas bahwa: 

1. Tujuan hukum itu untuk mencapai kemanfaatn yang sebesar-besarnya bagi 

sebanyak-banyaknya orang;  

2. Tujuan peraturan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan 

kebahagiaan bagi masyarakat; 

3. Ada tipe studi hukum ekspositor (expository jurisprudence); yaitu studi 

hukum sebagaimana adanya yang objeknya menemukan dasar-dasar dari 

asas-asas hukum melalui analisis hukum, serta ilmu hukum sensorial 

(censorial jurisprudence), yaitu studi kritis terhadap hukum untuk 

meningkatkan efektivitas hukum dan pengoprasiannya.
11

 

 Tujuan hukum sebagai sarana dalam mencapai kebahagian bagi masyarakat 

tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengedepankan kepentingan umum 

sebagai tanggung jawab pemerintah dalam hubungan pemerintah dengan warga 

negaranya. Dalam Islam dikenal dengan Siyasah Dusturiyah yang mengatur 

hubungan pemerintah dengan warga negaranya. 

 Siyasah Dusturiyah yaitu ilmu tentang tata atur konstitusi negara yang 

menyangkut lima konsep dasar yaitu : konstitusi, legislasi, lembaga kekuasaan, 

lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara.
12
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 Marwan Mas, hlm.146 
12

 Ija Suntana, Ilmu Legislasi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, Cetakan ke-1, 2015), hlm 1. 
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 Salah satu dari lima hak dasar di atas, salah satunya mengenai hak dan 

kewajiban negara. Kewajiban negara sebagai pelindung sekaligus tempat 

mengantungkannya tujuan dari keinginan seluruh rakyatnya, di tuangkan dalam 

cita-cita dan tujuan negara yaitu mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. Prinsip 

dalam Siyasah Dusturiyah yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatn 

umat, sesuai dengan prinsip “kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada 

kemaslahatan rakyat”
13

.  

 Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan 

aspek kemaslahatan rakyat bukan berdasarkan keinginan pribadi atau hawa 

nafsunya, keinginan keluarganyanya atau kelompoknya. Dalam Al-Qur’an di 

jelaskan: 

ن ََتُۡكُمواْ 
َ
ۡهلَِها ِإَوَذا َحَكۡمُتم َبۡۡيَ ٱنلَّاِس أ

َ
َمََٰنَِٰت إََِلٰٓ أ

َ
ن تَُؤدُّواْ ٱۡۡل

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ َ ۞إِنَّ ٱَّللَّ بِٱلَۡعۡدِلِۚ إِنَّ ٱَّللَّ

َۢا بَِصرٗيا   َ ََكَن َسِميَع ا يَعُِظُكم بِهِۦ ۗٓ إِنَّ ٱَّللَّ  نِعِمَّ
“58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat.”.
14

 

  

 Secara esensial, prinsip-prinsip metodologis maslahat adalah (1) hukum 

dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia serta 

menolak kemudaratan; (2) setiap penetapan hukum harus bermuara pada 
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 H.A. Djazuli, Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah Edisi 
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kemaslahatan, sehingga setiap terdapat kemaslahatan terdapat syariat islam; (3) 

kemaslahatn umum didahulukan daripada kemaslahatan perorangan; (4) maslahat 

dirumuskan bersama oleh rakyat dan pemerintah, melalui musyawarah terutama 

menentukan kemaslahatan umum dan mana kemaslahatan individual
15

. 

 Menurut Imam Malik atau Malik bin Annas dengan teorinya mengenai al-

mashlahah al-mursalah (untuk kepentingan umum), menyebutkan bahwa: 

1. Kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang 

berkenaan dengan ibadat; 

2. Kepentingan dan kemaslahatan umum itu harus selaras (in harmony with) 

dengan jiwa syari’ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber 

syari’ah itu sendiri; dan 

3. Kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang 

esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan.
16

 

 Imam Malik menegaskan bahwa kemaslahatan dikehendaki oleh syara’, 

beliau beralasan bahwa Tuhan mengutus Rasulnya untuk kemaslahatan manusia 

sesuai dengan Q.S. Al-anbiya:107. Yang artinya :  

رَۡسۡلَنََٰك إَِّلَّ رَۡۡحَٗة ل ِۡلَعَٰلَِمَۡي  
َ
 َوَما  أ

107. dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam.
17
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16
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Hukum Islam. Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta:Prenada 
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 Pembingkaian kehidupan masyarakat atau warga negara melalui kebijakan 

publik umumnya dinilai bermanfaat oleh negara. Secara normatif, pemerintahan 

dapat dianggap sebagai sumber kebijakan sosial, yang tujuan, program dan 

tindakanya semuanya selalu bertumpu untuk memenuhi makna eksistensinya, yakni 

sebagai sarana bagi masyarakat mewujudkan hidup yang lebih baik dari waktu ke 

waktu.
18

 

 Sebagai produk dari lingkungannya, kebijakan publik adalah gambaran pola 

pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam 

lingkungannya. Dengan pemahaman ini, suatu pemerintahan selalu dipersyaratkan 

untuk bersifat responsif terhadap setiap dukungan ataupun kebutuhan yang datang 

dari warga negara.
19

 

 Menurut Hoogewerf yang dimaksud kebijakan umum (public policy) ialah, 

“membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan 

(doelbewuste vormgeving van de samenleving door middle van 

machtsuitoefening)”
20

.  

 Suatu kebijakan harus di implementasikan karena sangat penting sekali 

dalam mewujudkan suatu tujuan yang hendak di capai oleh Negara. Menurut Udoji 

menyatakan bahwa pelaksanaan kebijkasanaan adalah suatu yang penting, bahkan 
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 Muchlis Hamdi, Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2014), hlm.34 
19
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20

 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2010), hlm.21 
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jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-

kebijaksanaan akan sekedar berupaimpian atau rencana bagus yang tersimpan rapi 

dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.
21

 

 Negara memiliki kewenangan yang diperoleh dari undang-undang. 

Kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolay 

adalah “kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-

tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup 

mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk 

melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menutut pihak lain untuk 

melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk 

melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu”.  

 Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan 

kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak 

berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en 

plichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian 

kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfgelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), 

sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan 

pemerintah dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.
22
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 Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut 

pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah 

kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka  sistem birokrasi 

pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam 

pelayanan kepada masyarakat.
23

 

 Meskipun pengertian desentralisasi oleh beberpa ahli berbeda dalam 

pengertiannya, namun pada dasarnya memiliki arti yang sama. Menurut 

Koesoemahatmojo menyatakan bahwa desentralisasi lazim dibagi dalam dua 

macam, yaitu: pertama, dekonsentrasi (deconcentratie) atau ambtelijke 

decentralisatie, adalah pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkat 

atas kepada bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan. 

Dalam desentralisasi macam ini masyarakat tidak diikut sertakan. Kedua, 

desentralisai ketatanegaraan (staatskundige decentralisatie) atau desentralisai 

politik adalah pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (regelende en 

bestuurende bevoegheid) kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. 

Dalam desentralisasi politik ini, rakyat dengan menggunakan saluran-saluran 

tertentu (perwakilan) ikut serta dalam pemerintahan.
24

  

 Kesejahteraan sebagai hak semua warga negara, telah diatur oleh UUD 1945 

sebagai hukum tertinggi di Indonesia dalam Pasal 28H (1) menyebutkan 

bahwa“setiap orang berhak hidup sejaterah lahir dan batin, bertempat tinggal dan 
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mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan 

kesehatan”. 

   Perubahan UUD 1945 Pasal 18 ayat (2), menyebutkan bahwa 

“pemerintahan daerah, pemerintah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus 

sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. 

 Otonomi daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah adalah: “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”. UIndang-undang ini juga mendefinisikan daerah otonom 

sebagai berikut: “Daerah Otonom yang sekanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur 

dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.” 

 Dalam UU No. 23 Tahun 2014 salah satu kewenangan pemerintahan daerah 

kota/kabupaten adalah urusan mengenai tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten 

atau kota. Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

perencanaan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. 

 Ruang Terbuka Hijau menurut UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang Pasal 1 ayat (31) adalah “Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur 
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dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 

tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.” 

 Dengan adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah maka mengenai 

RTH ini perlu disusun perencanaan tata kelola ruang sesuai dengan UU No. 26 

Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang BAB IV Tugas dan Wewenang Pasal 7 (2): 

“Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara 

memberikan kewenangan penyelengaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan 

pemerintahan daerah”. 

 Diatur pula dalam Perda Kota Bandung No.18 Tahun 2011 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2035 Pasal 46 huruf (a) 

dan huruf (b) menyatakan bahwa : “ (a) RTH Publik dengan total luas lebih kurang 

3.400 (tiga ribu empat ratus) hektar atau 20% (dua puluh persen); dan (b) RTH 

Privat dengan total luas lebih kurang 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar atau 10% 

(sepuluh persen).” 

 Untuk dapat terealisasinya capaian yang telah ditetapkan, arah kebijakan 

untuk tercapainya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebagai 

pedoman dalam Pembangunan Daerah Kota Bandung. 

 Mengenai  permasalahan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan 

penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung; mencerminkan perundangn 

sebagai landasan yuridis dalam mencapai tujuan dari cita-cita Negara, bahwa 
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dengan tercapainya Presentase Ruang Terbuka Hijau di kota Bandung akan 

mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. 

  Teori yang dipakai dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini 

menggunakan Prinsip siyasah dusturiyah yaitu prinsip kemaslahatan umat dan teori 

implementasi kebijakan dalam mencapai RTH sebagai bagian dari pembangunan 

kota berwawasan lingkungan. 

F. Langkah-langkah Penelitian 

1) Pendekatan dan Metode Penelitian 

  Sesuai masalah yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dalam 

memahami suatu fenomena yang didasarkan pada tradisi metodologi yang khas, 

yang menggali atau mengeksplor suatu masalah sosial atau masalah manusia. 

Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada dua 

alasan. Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu 

ketercapaian luas RTH  yang sudah ditetapkan dalam Perda No.18 Tentang 

RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2013 Pasal 46 huruf (a) dan huruf (b) dan 

kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Bandung dalam upaya 

mencapai proporsi lahan yang ditetapkan dalam upaya penyediaan RTH. Kedua, 

pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan  masalah yang dikaji  

dengan sejumlah data primer dari subjek  penelitian yang tidak dapat dipisahkan 

dari latar alamiahnya.   
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 Dan penulisan yang dilakukan dalam menjawab permasalahan-

permasalahan di penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis yuridis-

empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian yang dilakukan dan/atau 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan.
25

 

 Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif 

analisis, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis 

serta memberikan gambaran umum dan menyeluruh mengenai kebijakan yang 

ada dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 mengenai Ruang Terbuka 

Hijau untuk mencapai luas RTH yang telah di atur Perda No.18 Tahun 2011 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 Pasal 

46 huruf (a) dan huruf (b). Penelitiaan ini dilakukan dengan kajian melalui studi 

kepustakaan dari berbagai referensi dan bahan bacaan yang tersedia sesuai 

relefansinya dengan materi yang dibahas. Disamping ini pula didasarkan pada 

pengamatan dan pengalaman lapangan. 

2) Sumber Data 

 Sumber data yang dipergunakan dalam penelitiaan ini adalah: 

a. Sumber data primer, adalah Perda No.18 Tahun 2011 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 Pasal 46 huruf (a) 

dan huruf (b), RPJMD kota Bandung Tahun 2013-2018. Selain data 

yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah data yang 
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diperoleh secara langsung dari lapangan dan narasumber di Dinas 

DPKP3 Kota Bandung  dan lembaga terkait. 

b. Data sekunder, merupakan data kepustakaan dan dokumen yang telah 

ada sebelumnya dalam memberikan penjelasan dan dapat membantu 

menganalisis pada data primer. 

c. Data tersier,  bahan data tersier merupakan data yang memberikan 

informasi lebih lanjut terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder 

antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, 

majalah, koran, blog dan lainnya. 

3) Teknik pengumpulan data 

  Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan beberapa 

 teknik  pengumpulan data, diantaranya: 

a. Wawancara  

  Terhadap data lapangan (primer) diperoleh dari wawancara, yaitu 

 dengan melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan narasumber; 

 yaitu pegawai Dinas DPKP3 Kota Bandung dan lembaga terkait. 

 Pedoman wawancara struktur isinya hampir sama dengan 

 kunsioner/pertanyaan terbuka. Pedoman wawancara dipakai hanya  sebagai 

pedoman peneliti (interviewer) agar wawancara berjalan lancar, 
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 sistematis sesuai rencana. Wawancara demikian biasa disebut 

 wawancara dengan berencana atau standardized interviewer.
26

 

b. Studi Kepustakaan 

  Terhadap data sekunder dikumpulkan dan diperoleh dengang 

 melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan sumber-

 sumber literatur dan mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil 

 penelitian, jurnal, artikel ilmiah, dan makalah yang berhubungan dengan 

 Hukum Tata Negara mengenai urusan kepemerintahan sesuai dengan 

 prinsip siyasah dusturiyah. 

c. Dokumentasi  

 Yaitu pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap 

 dokumen dokumen yang ada di Dinas DPKP3 Kota Bandung. 

4) Analisis Data  

 Dalam penelitian ini analisa data dilakukan dengan: 

a) Mengumpulkan data mengenai kebijakan pemerintah kota Bandung 

dalam upaya penyediaan RTH. 

b) Mengelompokkan data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah 

penelitian 

c) Menghubungkan data dengan teori yang terdapat dalam kerangka 

pemikiran dan kajian teoritis 
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Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan 

rumusan masalah.  


